РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на туризма
Приложение № 1
към заповед № ………………………
на министъра на туризма
Вх. № ……………………
……………………………..

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие на национален / информационен щанд на Република България на
международно изложение
………………………………………………………………………………………………
Фирма / община
………………………………………………………………………………………………
Булстат/ ЕИК
………………………………………………………………………………………………
Данъчен №,
№ на регистрация / документ за категория………………………………
………………………………………………………………………………………………
Представлявана от
………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция
………………………………………………………………………………………………
Телефон за обратна връзка, факс, електронна поща и лице за контакт за конкретното
изложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Заявявам желанието си да взема участие на българския щанд на международното
туристическо изложение ………………………………………………………...…………..

гр. София, ул. „Съборна” 1
www.tourism.government.bg

Работно място с ………..брой представители
Работно място и маса за преговори
Рекламни материали без представител
/моля, отбележете Вашето желание за участие с

/

на обща стойност…………...…лева без ДДС/…………....….лева с ДДС
/според посочената в поканата за участие такса за участие/
От началото на календарната година до настоящия момент представляваната от
мен фирма /община е взела участие в …………….. броя изложения.
Желая наименованието на фирмата /общината да бъде изписано на работното
място по следния начин:
…………………………………………………………..………………………………..……
Само при участие на национален щанд се попълва информацията по-долу.
Предпочитам работното ми място на националния щанд да бъде разположено
(моля посочете само едно):
1. Региони
Софийски
Рило - Пирински
Родопски
Тракия
Черноморие
Старите Български столици
Стара планина
Дунавски
2. Специализирани продукти
Културно-познавателен туризъм
Балнео и спа туризъм
Еко и селски туризъм

Заплащането на наемната цена ще бъде извършено не по-късно от 7 (седем)
работни дни преди началото на изложението.
Декларирам, че при рекламиране на туристическия продукт няма да използвам
рекламни материали, които не са актуални, не са съобразени с добрите нрави или с
действащото законодателство на Република България, както и такива, чието
съдържание уронва престижа на страната ни като държава или туристическа
дестинация. Отговорността за съдържанието на разпространяваните рекламни
материали е изцяло моя.
Декларирам, че съм запознат/а с условията за участие, които са неделима част от
договора и ги приемам.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Попълнен, подписан и подпечатан договор за пренаемане на рекламна площ 3 екземпляра;
2. Рекламен каталог, брошура и/ или други рекламни материали, както следва:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Дата:………………

Подпис и печат:

